
 

Referat af lokalrådsmøde den 18. september 2018 

Tilstede: Thomas Larsen, Tonny Meyer, Ulla Milling og Mette Toft. Afbud Søren Svendsen. 

1. Valg af ordstyrer 

Tonny valgt. 
2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt  
3. Orientering fra formanden 

Vi deltager sammen med Sydbyens Aktivitetsråde og Silkeborg City Lokalråd i Folkemødet 
den 28/9 kl. 16:00-17:30 med eventen ”Hvordan bliver Silkeborg Danmarks cykelby nr. 1?” 
Vi skal have opslag på FB + website, med opfordring til at møde op, samt til at dele opslag til 
venner og familie i byen. Thomas og Mette deltager i eventen. 

4. Nyt fra udvalgene 
Eksternt samarbejde:  
Intet nyt. 
Trafikudvalg:  
Vi har genfremsendt vores forslag til Midttrafik ang. busrute i vores område. Vi vil snarest få 
svar fra Silkeborg Kommune (ikke Midttrafik!). 
Trafiktælling på Grøndalsgårdvej: 2008/532, 2015/622, 2018/785 (år/årsdøgntrafik). 
Procentuelt en stor forøgelse. Vores mål på sigt; at få forlænget Damgårdsvej mod vest ud til 
motorvejsrundkørslen. Alting afventer tilsyneladende helhedsplanen. 
Ulla har lavet høringssvar angående nedlæggelse af regionalerute 77 – vær opmærksom på 
pendling til nyt erhvervsområde i Pårup. Kan Silkeborg og Ikast-Brande kommune samarbejde 
om at opretholde ruten i myldretiden? Skal vi forespørge på FB, hvor mange der lokalt bruger 
rute 77? 
Busser som kan medtage cykler, hvor ender det? – Thomas følger op. 
Lokal udvikling:  
Ulla og Mette afholder et lille inspirationsmøde mandag den 8/10 kl. 19:30 i Cafe Funder for 
at sondere interessen for at bl.a. afmærkede gåture i Funder. Ideer til hvordan vi opnår bred 
lokal forankring: Naturstyrelsen, Gitte Merstrand. Silkeborg Outdoor Hovedstad, 
sundhedsperspektiv, Funder Seniorer, Husmorforening, Lokalhistoriskforening. Inviter på FB 
+ skriv til lokale foreninger. Naturguider har en tur i Funder Ådal den 7/10, vi kan måske 
reklamere for vores arrangement der. 
Bøllingsø lokalrådsudvalg holder møde den 24/9, Mette deltager.  

5. Eventuelt 
Kommunen har fremsendt rykker for indsendelse af regnskab for 2017. Thomas har fremsendt 
midlertidigt svar til kommunen. Thomas skriver til Søren, at regnskab skal indsendes. 

6. Næste møde  
Tirsdag den 6. november kl. 19:00-21:00 
 
Referent: Mette Toft 


